Engelsk Setter Klubs Generalforsamling lørdag d.
26. juni 2021 i Gudmundkær ved Herning
På Engelsk Setter Klubs bestyrelses vegne, vil jeg
gerne byde den fremmødte forsamling velkommen til
endnu en Covid 19 Generalforsamling.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Fra
bestyrelsens side vil vi gerne have lov til at foreslå
Harris Jensen. Er der eventuelt andre forslag?
2. Bestyrelsesberetning
Før jeg går over til at afgive bestyrelsesberetningen,
vil jeg omtale et medlem der er gået bort siden sidste
generalforsamling.
Ove Madsen: Han værdsatte først og fremmest livet
med sin familie, men i næste række kom jagten og
arbejdet med de stående jagthunde.
Fra 2008 blev den engelske setter Oves foretrukne
jagthund. I Engelsk Setter Klub blev han også hurtigt
et afholdt og værdsat medlem. Han deltog næsten
konsekvent i alle aktiviteter.
(Jeg vil bede forsamlingen rejse sig)
Ære være Ove Madsens minde

Beretning:
I det efterfølgende skal jeg give et referat af klubbens
aktiviteter samt bestyrelsens arbejde siden sidste
generalforsamling.
Der er ikke sket nogen ændringer I bestyrelsen - På
valg var Anders Varming som blev genvalgt og Peer
Clausen som ligeledes blev genvalgt.
Året 2020 var et år præget af Corona.
ESK’s hovedprøve blev på grund af
forsamlingsforbuddet aflyst. Det er på ingen måde det
vi ønsker i klubben. Vi ser frem til en Hovedprøve i
gamle klæder i 2021.
Danmarks Jægerforbunds internationale
forårsprøver:
Vinderklasse på Tuse Næs
2. V Jan Marinussen og ES Klintholms D. Asko
5. V Allan Nissen og Tobølbjergs Lamison
Vinderklasse ved Terkelsbøl
1. V med CK Jan Nielsen med Nordvestjydens Nia

DKK's Forårsmesterskabsprøve 2020 Aflyst
Dansk Jagthunde Derby
Det Danske DERBY 2020 blev afholdt i efteråret i
Nordjylland.
1. Vinder P - Top Point Athilla v. Bertil Mårtensson
2. Vinder ES – Setterlandets DK Lui v. Robert
Paulsen
6. Vinder ES – Østkystens MN Martha v. Øystein
Grandorf.
UKK blev flyttet til 25.09.20:
1.v Herskabets Xport v/ Thorbjørn Riis
2.v Setterlandets Pil v/Søren Gottfredsen
3.v Tex v/Aksel Spangsbjerg
4.v Setterlandets Carlos v/Kenneth Asmussen
5.v Lammefjordens Luckys Luke v/Klaus Olesen
De præmierede på ESK Vinderklasse 2020 26.9.20
1.vk CK Sisto v/ Jan Andreasen
2.vk CK Tobølbjergs Lamison v/Allan Nissen
3.vk CK Nordvesjydens Nia v/Jan Nielsen
4.vk Bjerndrups Bæver v/Hans Jørgen Mogensen
5. vk Setterlandets DKLui v/Robert Paulsen
6.vk Senjas Tessa v/Allan Højrup
De placerede hunde på SJDs Internationale
Vinderklasse ved Holsted 29.09.20

1. V m. CK Tobølbjergs Lamison v. Allan Nissen
2. V m. CK Kleopatra v. Ole Kai Frank
3. V m. CK Nordvestjydens Odin v. Kurt Nedergaard
4. V Tobølbjergs Loke v. Poul Erik Dahl
6. V Vestsalling Cora v. Kristian Fly
SJD Vinderklasse ved Herning 6.10.20
1.v ES Bjerndrup´s Neagu v. Svend Aage Vad
4.v ES Vestsallings Chanell v. Kristian Fly
Danmarksmesterskabet
I 2020 blev DM afviklet i Nordjylland, hvor lokale
hundesportsfolk beredvilligt stillede sig til rådighed
med at skaffe velegnede terræner med følgende 7 ES
kvalificeret:
Sisto v/Jan Andreasen
Cleopatra v/ Ole Kai Frank
Bjerndrups Bæver v/Hans-Jørgen Mogensen
Nordvestjydens Odin v/Kurt Nedergaard
Tobølbjergs Lamison v/Allan Nissen
Bjerndrups Neagu v/Sven Aage Vad
Nordvestjydens Nia v/Jan Nielsen
DM 2020
DM Danmarksmester P Fugledes Mille v/ Flemming
Sørensen
2. vinder ES Nordvestjydens Odin v/Kurt Nedergaard
3. vinder ES Bjerndrup Neagu v/Sv. Aage Vad

6. vinder ES Nordvestjyden's Nia v/ Jan Nielsen
Udstillinger:
Udstilling Kerteminde 27.6.2020
Dommer: Hans Peter Clausen
Bedst i racen – BIR Senja's V. Ingo
Bedst i modsat køn – BIM Østkysten's BL-Wilma
Resultater fra udstillingen fra Setterweekenden
2020
Klintholms D. Arthur - Excl. CK 1. BHK BIR
Østkysten’s BL-Wilma - Excl. CK 1. BTK CERT BIM
Udstilling i Frederiks 2020
Bedst i racen – BIR Lammefjorden's Luckys Luke
Bedst i modsat køn – BIM Kleopatra
Championater:
Kleopatra blev udstillingschampion
Tobølbjergs Lamison blev Brugschampion
ESK ønsker tillykke med de fornemme titler.
Apporteringsprøverne:
Der er igen blevet afholdt apporteringstræning og
prøver i ES klub regi. En stor tak til alle dem som yder
en stor indsats for at det kan lade sig gøre.
Organisationerne:

Arbejdet i SJD, stående jagthunde i Danmark. Den
nye organisation som startede 1. januar 2019, har
også været præget af Corona.
Det meste har naturligt været sat i stå, som alt andet i
samfundet. Der har været afholdt div telefonmøder og
de mest nødvendige beslutninger er blevet taget.
Planen for den kommende periode er at fortsætte
arbejdet med at smidiggøre processerne og reducere
omkostningerne uden at gå på kompromis med
kvaliteten i arbejdet. Vi har allerede, som det også har
fremgået af SJD´s hjemmeside – reduceret
omkostningerne med 25% i forhold til den tidligere
organisation.
Der er mange der skal høres og det er ingen
hemmelighed at det er mange interesser der skal
tages hensyn til.
Man skal huske at omdrejningspunktet for SJD er
avlskåring af vores hunde under DKK.
Man kan læse mere på hjemmesiden
https://www.sjid.dk
Avls- og registreringsudvalget:
Der er i 2020 registreret 33 hvalpe inkl. importer.
Dette er langt fra vores målsætningen om 100 hvalpe.
Og en væsentlig tilbagegang i forhold til 2019 hvor der
blev registreret 89 hvalpe. Udvalget stiller sig gerne til
rådighed med information og rådgivning til de
medlemmer, der tænker på at trække et kuld hvalpe.

Vi vil stadig opfordre medlemmerne til at henvende sig
til klubben, da vi fortsat er parate til at yde økonomisk
tilskud til avlsmæssige tiltag, der har til formål at
forbedre vores races jagtlige egenskaber.
Vintermøder: Aflyst
Hjemmesiden:
Hjemmesiden og vores Facebook side styres af
Kenneth Asmussen, som gør et meget stort stykke
arbejde. Jeg vil gerne igen opfordre alle til at komme
med input og konstruktiv kritik, så vi får en
hjemmeside der er til alles tilfredshed, og som vi kan
nyde godt af. Vi opfordrer alle medlemmer til fortsat at
indsende billeder og resultater til web-masteren.
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt
nærmest daglige telefonsamtaler om klubbens
aktiviteter. Vores hovedfokus i bestyrelsen i 2020 har
været at navigere i div Corona restriktioner og
ændringer i forsøget på at få afholdt så mange
aktiviteter som muligt.
Der skal lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger
for et fantastisk og inspirerende samarbejde gennem
det seneste år. Der er mange ting som forandrer sig
og det er ikke altid nemt at holde snuden i sporet og

sikre det optimale udbytte af indsatsen. Det er vigtigt
at holde fokus på målet
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de
medlemmer, som igen og igen påtager sig opgaver for
ESK.
Tak til vores hovedsponsor Prof Dog og en stor tak til
alle de andre der har været med til at sponsorere
Engelsk setter klub i Danmark.
Tak til alle dem, der i det daglige er med til at udbrede
kendskabet til vores fælles interesse – nemlig arbejdet
med den engelske setter som jagt- og sportshund.
Til slut ønskes I alle tillykke med sidste års resultater.
Tak for et godt år.
Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til
generalforsamlingen.

